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'Musica per la pau: mes enlla del missatge'

es la recreacio musical dels 25 arguments

inclosos al document 'Cap a una cultura de

pau' redactats per la Fundacio per la Pau, una

ONG que treballa per un men en pau.

Phlow.es: magazine cultural de musica lliure

ha convidat a 25 artistes/grups a interpretar

els arguments. Les cangons resultants, d'estils

diversos i en ocasions poc habituals, fomenten

un missatge de reflexio, respecte, tolerancia i

decisio vers la necessitat del foment de la pau.





Les coses poden canviar. La historia es

oberta. El passat i el present determinen una

part del futur, pero el futur es parcialment

inventable i podem i volem incidir-hi.

En relacio a computah!:

Despres d'anys d'estudis musicals, aquest

membre del segell Pendrive va entrar al mon

de I'electronica el 1 996. No va trigar gaire

a aconseguir els primers aparells per fer

musica, pero no va ser fins el 2002 que va

sorgir el seu actual projecte. De mica en mica

ha aconseguit un so caracteristic en el qual

barreja pads obscurs i asfixiants amb belles

melodies i bases trencades, recreant ambients

electronics als quals vj Render posa imatge en

els directes.



Els canvis histories importants son

sempre un proces llarg i mai episodis o

reivindicacions puntuals que puguin assolir-

se d'un sol cop. Sovint son el resultat del

treball insistent de diverses generacions. Pero

cal iniciar-los, mantenir-los i fer-los creixer. Per

aquest cami, al llarg de la historia, la humanitat

ha guanyat reptes gegantins que han canviat la

vida sobre la terra (desaparicio de I'esclavatge,

pas del sistema feudal al sistema democratic,

sufragi universal, etc.).

Jose Manuel

Berenguer

http://www.sonoscop.net/jmb

En relacio a Jose Manuel Berenguer:

Director de I'Orquesta del Caos y Musica 13,

fundador de NauCoclea, membre de Academie

Internationale de Musique Electroacoustique,

president d'honor d'International Conference

of Electroacoustic Music CIM-UNESCO.

Premiat per 1'
I. F. Darmstadt, la Gaudeamus

Foundation, I'l. Musique Electroacoustique

Bourges, la Fondazione Russolo-Pratella,

ri. Rostrum of Electroacoustic Music

CIM-UNESCO, el Festival de Musiques

Contemporanies de Barcelona, RNE, Premi de

Video Castilla-La Mancha i Premi ARCO/BEEP

Arte Electronico.
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L'opinio publica es I'eina mes important

per a provocar qualsevol canvi. Una opinio

publica ben informada, organitzada i activa te

unaforga irresistible. Al final no son els governs

que transformen les societats, sino les societats

que transformen els governs.

1 Fernando Lagreca:

Fernando Lagreca es productor i dissenyador

sonor, d'origen uruguaia, amb diverses

referencies en format cd i net.albums

(Autoplate, Thinner, Realaudio, Sumodehouse).

Viu a Barcelona des de I'any 2002 on ha

participat en diversos esdeveniments com el

Festival Lem 2004, I'lnvictro de les edicions 4,

5 i 6, la IVa i Va Mostra sonora i visual, el Bam,

etc. Els sous treballs ens aporten guitarres

suaus i veus processades que donen una linia

pop a les seves melodies, habitualment plenes

de melangia i romanticisme.



Sr.Aye

III

http://www.sraye.com

En relacio a Sr.Aye:

Salvador Espana es Sr.Aye, music que

des de finals dels noranta treballa en el

desenvolupament d'un discurs propi. Amb

llenguatges coneguts com el hip hop, el

downtempo o I'lDM, intenta acostar el public

als seu mon de compas i melodia tan particular

i unic com un aye-aye. Els darrers anys ha

coMaborat en la creacio i la direccio de Miga,

plataforma que des del 2004 fomenta la difusio

artistica. En aquest periode ha editat amb

netlabels i segells com Miga, Plataforma-LTW,

Minuendo, Addsensor, Impar, Homeworks

records, Audiovisualtheorem, etc.
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Disorder

http://www.logicaldisorder.com
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En relacio a Logical Disorder:

Logical Disorder es el nom de la terapia que

Javier Barrero utilitza per equilibrar el seu

sirnuosidal sentit del deure. Desenvolupa

sons parcialment centrats en rambient i en el

postindustrialisme, on irrompen de tant en tant

frases pop i melodies funebres epiques.



La violencia es ineficag: no resol els

conflictes, nomes els tapa. No hem de

confondre victoria amb solucio. Una solucio

imposada per la forga, nomes es pot mantenir

per la forga i quan la relacio de forces

canvia, el conflicte ressorgeix amb un afegit

de virulencia i ressentiment. La historia ens

ofereix multitud d'exemples de conflictes que

reapareixen periodicament.

En relacio a Rec_Overflow:

Rec_Overflow es un as en la combinacio de

llenguatges, de I'lDM al Miami Bass glitchy

0 a la remodificacio hip hop, el bon us dels

pluggins o el DSP (Digital Sound Processing)

1 els ritmes escruixidors entrellagats amb un

us peculiar de las melodies i unes estructures

ritmiques aquoses que confereixen al seu so

una personalitat unica. Ha actuat en sales i

festivals com Medelink (Model I in), Rokolectiv

(Bucarest), Circulo de Bellas Artes, Colegio

San Juan Evangelista, FIB 01/03, Arco'01/'03,

Museo de Arte del Banco de la Republica

(Bogota 2006), After Arco 01/02/03, Festival

Internacional de Musica Electroacustica,

Daf-Lab, Sala Apollo, Soma Club, La Casa

Encendida, Versus Electronics, Morpheus...
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L'us de la violencia ocasiona sempre mals

i sofriment. Pel cap baix, representa causar

un mal cert per evitar-ne un d'hipotetic,

i la majoria de vegades ocasiona mals

infinitament superiors que aquells que preten

evitar. Sempre es un metode cruel, inhuma i

degradant de la dignitat de la persona humana,

tant de qui la pateix com de qui la practica.

La guerra es una de les causes de sofriment

mes grans per a la humanitat i, a diferencia de

moltes altres, te el seu origen en una decisio

directa presa per algu en algun despatx.

Per que aixo resuiti cada dia mes dificil es

responsabilitat de tots.
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Si en algun moment la guerra podia

considerar-se un mal menor, avui en dia es,

amb tota seguretat, un mal major. L'aparicio

de I'aviacio, el bombardeig sobre ciutats i les

armes de destruccio massiva han portat que

en les guerres actuals el 90% de les vicitimes

siguin civils. A qui protegeix, doncs, la guerra?

A qui defensen els exercits? Encara que nomes

fos per pura prudencia, i instint de conservacio,

no podem emprar la tecnologia i els mitjans

de destruccio al segle XX amb la mateixa

mentalitat de la prehistoria.

iiii

En relacio a Penca Catalogue:

Penca Catalogue es forma el 2002, on Luis

Sierra es recrea, ja d'una manera oficial,

despres de diversos canvis de nom i de

direccio artistica, sempre de la ma de gent

com Dot tape dot, Bacanal Intruder, NIJ,

Die Feske Mench, Lisboa, Strand i Sara

Muniz, que el forneixen de tot tipus de belles

instrumentacions, veus i arranjaments. Va

comengar el seu cami el 2003 al certamen

audiovisual Arenas Movedizas de Gijon i ha

passat per locals com El Lo-Fi i festivals com

LEV 08 i Sonar 09. Pop, ruiditos, gaystep i

bakalao d'estar per casa.



mm

L'obsessio per la seguretat crea inseguretat.

L'afany obsessiu per eliminar riscos, acaba

portant a un estat neurotic d'angoixa cronica

i a actuacions irracionals que creen riscos

rnous. L'armamentisme n'es un exemple clar:

disposem de la capacitat de destruir la terra

moltes vegades!

En relacio a Alex Martin:

Alex Martin es un nom imprescindible dins

I'escena electronica de I'Estat espanyol. Aquest

prolific productor barceloni es un dels artistes

de I'Estat espanyol mes internacionals pel que

fa a la musica de club. Alex ha desplegat un

i^^'^' l"-^''^ ampli espectre de noms en els sous treballs

per a prestigiosos segells europeus com
'''.:.'T*'i?'V'4|r

FiCommunications, Pagoda, Playhouse, Klang,

V PocI 0 Hypnotism, i per a segells espanyols

com Cosmos, Boozo o Minifunk. Aquest ultim

'i'^f!'^<^^''%
editat material dels sous projectes mes

coneguts. Full Duplex, per facturar groovy

house amb aromes disco, per deixar anar el

A



El concepte exclusivament militarista de

la seguretat es car i ineficag. Les despeses

militars mundials son de I'ordre del bilio de

dolars I'any. Amb un 2% d'aquesta quantitat

seria possible eliminar la fam a tota la terra.

Aquest immens esforg, en el millor dels cases,

sera inutil. Es molt pitjor si s'arriba a utilitzar.

Cal preguntar-se si tot aixo ens fa sentir mes

segurs. Prevenir els conflictes i treballar

per eradicar aquelles situacions que els fan

inevitables (fam, desequilibris economics,

subdesenvolupament, igualtat d'oportunitats,

cobertura social, etc.) es molt mes barat i crea

mes seguretat. I, a mes, es util, ja que millora

les condicions de vida sobre la terra.



La fabricacio i el comerg d'armes alimenta i

fa mes greus els conflictes. Les causes dels

conflictes son sovint complexes i diverses, pero

el negoci de les armes els allarga i agreuja les

seves consequencies, quan no els provoca

directament. Es un escandol intolerable

raprofitament dels conflictes per a renriquiment

privat i que els estats consentin i promoguin

aquest trafic.



La pau es un concepte positiu, que cal

construir. La pau no es nomes absencia

de guerra. No es un fet casual, sino que es

fruit d'una serie de condicions que no son

facils, pero que son imprescindibles si volem

aconseguir-la i mantenir-la. La pau es dificil i

fragil, pero es possible. El respecte dels Drets

humans i un ordre economic just, que facin

possibles unes condicions de vida dignes per

a tothom, son elements inseparables del treball

per la Pau. En aquest sentit, algunes critiques

als esclats de violencia, als actes terroristes,

fins i tot certes campanyes "humanitaristes", si

no van acompanyades de la ferma disposicio

a actuar sobre les seves causes i modificar

les situacions que els originen, esdeven

hipocresia.

Bacanal

IntruderInmm
^^^^^^^
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http://www.ambulatore.com/bacanali

En relacio a Bacanal Intruder:

Luis SoIis (Bacanal Intruder) porta mes de cine

anys entregat al seu particular mon sonor. La

seva musica es defineix com un ric patchwork

de referencies mes enlla de I'estricta mescia

de folk i electronica. Despres de donar-se

a coneixer amb una serie d'ep's, edicions

limitades i netlabel releases que va arrencar

el 2003 amb 'Shake The Christmas Tree',

Bacanal Intruder va assentar definitivament

el seu estil amb 'Lulo' (Eglatine, 2006), sintesi

i cim de la seva versatil mescia de pop,

electronica, ambient, lo-fi folk, post-rock i



: /W^'^^ s'acabi avui mateix. No demanem que dema
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hagin desaparegut tots els exercits. El canvi

que proposem es un proces historic que no

s'improvisa. Pero si que podem escollir entre

seguir pel mateix cami o comengar a caminar

en sentit contrari i invertir de mica en mica

la tendencia. No es una questio de tot o res,

pero cal comengar a moure alguna cosa. Hi ha

moltes petites passes possibles a fer ja ara.

mi

http://www.myspace.com/elsenhork

Afj'i .'^r^} En relacio a Konsumprodukt:

Mm Alejandro Remeseiro fa musica des del 1998

amb diferents sobrenoms, dels quals el mes

conegut dins de I'escena es Konsumprodukt.

Ha publicat un total de 23 treballs amb noms

diferents (Ellas Falken, Prosper Prowano, etc)

diversos netlabels, i segells d'Australia,

Alemanya, Austria, Franga, Russia i els

Estats Units. Utilitza tots els sons al seu abast

precedents de mitjans diversos com emissions

en ona curta, documentals, gravacions al

carrer, etc. El seu so es ironic i divertit. El seu

darrer treball s'anomena Rumbero Elegante

i ha estat publicat en el prestigios net-label
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En relacio a Crisopa:

Crisopa es Santi Lizon, music instal-lat a

Madrid. Ha publicat diverses referencies i

contribucions a recopilatoris en els netlabels

seguents: Persona-isia, Plataforma-ltw, Add-

sensor, IVIiga, Op3n, Cold-room. Ha participat

ern els festivals/esdevernimernts seguents:

Coopcorp'07 (Girona), Dia de internet 2007

(Madrid), Wide open shut 2007 (Graz), Efimera

2007 (Madrid), Nexo 2008 (Granada), Plug

2009 (Barcelona).
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mantenir-se. Fer possibles unes condicions de

vida dignes per a tothom i en el seu mateix Hoc

d'origen, evitaria molts conflictes. La inversio

en justicia, en desenvolupament, en seguretat

social, en solidaritat, en ecologia, porta molta

mes seguretat que la inversio militar. Cal

anar avangant en aquest transvasament de

recursos.

En relacio a Salad:

Monoceros es el nom artistic que utilitza Joan

Male (Sant Marti d'Empuries.Girona).

Ha editat amb segells com Expanding Records,

Cocoon, Sutemos, Phonobox, i ultimament ha

creat el seu propi segell Imaginary Nonexistent

Records per editar els sous treballs i per donar

a coneixer altres artistes funcionant com a col-

lectiu artistic amb llicencia Creative Commons.

L'any 2005 va actuar al Sonar 2005 i a mes te

tambe projectes paral-lels com 5alad

(centrat en els 8 bits i I'electro) i .EXE.

Acutalment treballant en un nou LP de 5alad.
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preparacio de la guerra, es segur que s'hauria

aconseguit gran eficacia en aquest terreny.

En relacio a Hibrida:

Hibrida no es una banda de rock, pero

tampoc no es una formacio de musica

electronica. Els sous tres membres editen en

solitari discs d'electronica experimental en el

segell Hamsterloco. Des dels sous inicis el

1995 han anat incorporant als sous metodes

creatius estrategies diverses com processes

d'improvisacio, escriptura i reescriptura,

reescolta, material trobat, recursos propis de

la creacio de musica electronica en els quals

la composicio i la produccio d'una cango

s'esdevenen alhora. Han publicat dos treballs



•^'^^ |^»V J'v-,' ' - -

Ja hi ha models alternatius de resolucio

de conflictes. Cal remarcar que la majoria

de conflictes no es resolen per la violencia.

El funcionament dels estats moderns es

basa en la renuncia a I'us de la violencia dels

sous ciutadans, que la deleguen en I'estat.

Aquest, a canvi, ofereix proteccio i un sistema

d'arbitratge davant dels conflictes (policia i

sistema judicial). Amb totes les imperfeccions

que vulguem, aquest es un sistema mes

racional i civilitzat que la Ilei del mes fort.

Nomes cal demanar als estats que compleixin

entre ells alio que ells exigeixen dels sous

ciutadans.



ijv;

De la solucio cap a la prevencio dels

conflictes. Cal destinar recursos a la creacio

i manteniment d'una xarxa de deteccio i

prevencio de conflictes. De la mateixa manera

que la medicina preventiva no consisteix

a omplir-se rarmari de medicaments, la

prevencio dels conflictes no ha de consistir en

armar-se mes que I'altre o estar atent nomes a

les questions militars. Cal atendre els factors

economics, politics, socials, culturals, etnics,

fronterers, ecologies, etc., que son previs a

I'esclat de la violencia i que en son la seva

causa. La intervencio es molt mes facil i eficag

en les fases previes o inicials del conflicte que

no pas quan el conflicte ja esta ences amb tota

la seva virulencia.

http://www.myspace.com/romingerband

iv^ri! En relacio a rominger:

•i'^?^ ' Malgrat el seu so tan particular

r2^.y.;^; I'univers de Perdi, Leo i

I.V;:.^-;^!^ de definir. El discurs de la banda inclou

electronica, pop, bandes

ambient, free jazz o folk,

V- ^.'-y
;

espectacle que s'acosta al ci

' -"^'^ publicar en el segell de California Vocoid

disc Rouge Cafe i a Pendrive, el trio presenta

: actualment Music for camping, el seu primer

\ llarg per al netlabel de Granada Miga. La

'i
,' seva original proposta musical els ha dut per

*" diferents sales i festivals espanyols. Han estat

part integrant del cartell de Sonar 2009
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Dels exercits ofensius als exercits

defensius. La renuncia dels exercits a dotar-

se d'armament i infraestructura que faci

possible la seva actuacio fora del propi territori,

faria disminuir la desconfianga i la tensio

internacionals. Aquest es un primer pas, petit

pero possible, en el cami cap a la desitjable

desaparicio dels exercits.
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De la seguretat particular cap a la seguretat

compartida. En materia de seguretat i

conflictes interrnacionals, cal anar avangant

ern la cessio de sobirania i de competencies,

des de I'estat cap a organismes supraestatals.

Serien passes en la bona direccio:

- El desenvolupament del Dret Internacional.

- La creacio de Tribunals Internacionals

de Justicia o d'Arbitratge amb sentencies

vinculants.

- El transvasament de mitjans humans i

economics dels exercits estatals cap a unes

forces d'interposicio mundials, una mena

de policia internacional, amb formacio i

instruments adequats i capacitat d'interposicio

rapida en zones en conflicte. Aquest proces

ha de complir dues condicions: 1) Respecte

al principi de subsidiaritat (alio que es pot

resoldre en un ambit mes reduit, no s'ha de

resoldre en un ambit mes ampli). 2) Regulacio

acurada del seu control (nomes cal fixar-se en

el diferent significat de la policia en un pais

democratic o en una dictadura). Per aixo es

inseparable del punt seguent.
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Perfeccionament de I'estructura i del

funcionament de I'ONU. Les limitacions i

I'escassa eficacia i transparencia d'algunes

accions de TONU so evidents. Tanmateix,

la seva existencia es un pas important i,

sense la seva intervencio, moltes coses

probablement haguessin anat pitjor. Pero, per

tal que TONU pugui assumir amb garanties

els punts anteriors, cal avangar en la seva

representativitat, democratitzacio, dotacio de

mitjans humans, economics i juridics.

mi



Control de la fabricacio i el comerg d'armes.

Il-legalitzar les armes de destruccio massiva,

restringir progressivament la fabricacio i el

comerg de les armes convernciornals, i avangar

fins a la reconversio total de la industria militar

ern civil.
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Reconeixement pie del dret a fer objeccio de

consciencia a qualsevol forma de

col.laboracio en la preparacio de la guerra.

Objeccio al servei militar, insubmissio, objeccio

fiscal, laboral, cientifica, etc., i qualsevol

forma de desmarcar-se del militarisme,

rarmamentisme o la violencia, son aportacions

inestimables a la pau. Defensem el pie

reconeixement i la proteccio legals d'aquests

drets.
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Difusio i promocio de la Noviolencia.

La Noviolencia es I'arrel antropologica del

pacifisme. Sense ella es facil trobar-se amb

contradiccions. Es alhora una forma de vida

i un metode d'accio i lluita. La recerca de

laVeritat, la Justicia, rAmor i la Llibertat,

tambe per a I'adversari, fan possible actuar

de forma diferent davant dels conflictes, tant

personals com col.lectius. El noviolent exclou

la neutralitat, la rendicio, la fugida i la violencia.

El treball interior per adquirir aquestes actituds

i impregnar-ne les accions, es tambe treball

per la pau.

^ http://www.myspace.com/animicblog

En relacio a Animic:

' Els Animic viuen plegats a Collbato,

la muntanya de Montserrat. Des del

' ^ ignorat la idea de formar part de companyies

discografiques i han intentat mantenir una

•, ' filosofia DIY (do it yourself), desfent-se del

concepte de maqueta i convertint tot el seu

. . treball en discos autoproduits. Tenen uns

deu albums gravats i produits a casa seva,

dels quals quatre estan autoeditats. Amb

el seu darrer treball Himalaya, una vegada

, mes autoeditat i coproduit amb el gran Ricky

- , Falkner, han aconseguit critiques excel-lents

en la miller premsa nacional i son coneguts



IPp Dot tape dot ^

L'educacio per la pau a tota la poblacio en

el camf de la instauracio d'una cultura de

pau. L'educacio per la pau no es un tema

exclusivament escolar per als infants. Son

els adults els responsables de fer les passes

'/'.'o,
-
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'

'

'
'^^^ ^'^^ ^^'^ d'aproximar a un mon en pau.

y'''f:'-''[y-^l:\'i^- .: r.. Horn no pot carregar els infants amb uns

'i:' ;:- ^" problemes que els adults no saben o no volen

;::^v,-i.'r:>> resoldre. Projectar les frustracions sobre ells

^
'

' es una manera de crear-los angoixes inutils i

paralitzants. L'educacio per la pau comporta

una presentacio alternativa de la historia

(remarcant com a fets positius no les victories

militars sobre altres pobles, sino aquells que

han procurat una millora en les condicions de

vida sobre la terra). Els herds histories i de

ficcio, els models d'identificacio, els valors

dominants, etc., conve revisar-los sota aquesta

optica.

v'J'^
'

' http://www.ambulatore.eom/.tape

. v^^-,-' En relacio a Dot tape dot:

' v^^^^ 1^°^ tape dot (aka .tape.) es Daniel

.

" ; music asturia nascut a Aviles el

el seu treball en I'experimentacio sonora amb

gravacions de camp, instruments acustics

;y#;y> "1^ de diversa naturalesa (joguines, instruments

^
tradicionals) i software.





Fundacio per la Pau

'Musica per la pau: mes enlla del missatge' es

un projecte de la Fundacio per la Pau i Phlow.es:

magazine cultural de musica lliure coordinat per

Applejux.org.

I
comocrearhistorias.com

netoudio.es

INQ

Disseny grafic:

como crear historias

Fotografia:

Mikel Aramendia

Masteritzacio:

Juan Prieto

Fundacio per la Pau:

http://www.fundacioperlapau.org

http://www.youtube.com/fundacioperlapau

http://www.facebook.com/fundacioperlapau

Phlow.es:

http://www.phlow.es
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